
Beste ouder(s)/verzorger(s),

De eerste week zit er inmiddels weer op! 
Natuurlijk zijn wij als team alweer even bezig om het 
schooljaar goed en gezellig met elkaar te kunnen 
starten.
Dit jaar starten we met 3 nieuwe teamleden. In de 
aparte bijlage stelt het team zich aan u voor. 
Wij vonden dit een leuke manier om alle ouders 
meteen kort kennis te laten maken met iedereen.

Wij hebben er allemaal enorm veel zin in! En we 
hopen dat wij u volgende week zullen treffen op een 
van de informatieavonden. 

Veel leesplezier

Namens het team,

Danny & Martin

7 september 2018



10 SEPTEMBER 2018

INFOAVOND GROEPEN 1-2, 3, 3-4, 4 EN 8

Op deze avond wordt u door de leerkracht geïnformeerd over de 

gang van zaken gedurende het schooljaar. 

groepen 1-2 en 8 19.00 – 20.00 uur  |  groepen 3, 3-4 en 4

20.00 – 21.00 uur  |  locatie: klaslokaal  

11 SEPTEMBER 2018

INFOAVOND GROEPEN 5, 5-6, 6 EN 7

Op deze avond wordt u door de leerkracht geïnformeerd over de 

gang van zaken gedurende het schooljaar. 

groepen 5, 5-6 en 6 19.00 – 20.00 uur  |  groep 7 20.00 – 21.00 

uur  |  locatie: klaslokaal  

20 EN 25 SEPTEMBER 2018

OPEN GYMLESSEN

Voor info zie bij naschoolse activiteiten.

25 SEPTEMBER 2018

HULPOUDERS BEDANKT

Zoals aangegeven in de laatste nieuwsbrief willen wij alle 

hulpouders die op wat voor manier hulp bieden of hebben 

geboden bedanken. Op dinsdag vanaf 17.00 uur bent u van harte 

welkom voor een barbeque op school. We willen graag weten  

hoeveel ouders er komen. Daarom vragen wij u vóór vrijdag 14 

september a.s. zich op te geven bij Ilse: i.schollaardt@ooz.nl. 

aanvang 17.00 uur  |  einde 19.30 uur  |  locatie: schoolplein

28 SEPTEMBER 2018

NIEUWSBRIEF KOMT UIT

1 T/M 5 OKTOBER 2018

OMGEKEERDE OUDERGESPREKKEN

Binnenkort zult u een uitnodiging ontvangen voor het inschrijven 

van de gesprekken in Schoolgesprek.

mailto:i.schollaardt@ooz.nl


SCHOOLLEIDERSACTIE ALARM
De vakbond van schoolleiders AVS heeft voor woensdag 

12 september a.s. een actie aangekondigd. 

Wij ondersteunen de doelen als geheel. De beloning van 

schoolleiders staat volgens ons ook niet in verhouding met de 

werkzaamheden en de verantwoordelijkheden. Onder andere 

hierdoor zien we ook bij de schoolleiders een tekort ontstaan 

en dit zal de kwaliteit van het onderwijs zeker niet bevorderen.

De actie bestaat uit het oefenen van de jaarlijkse 

ontruimingsoefening. Omdat we als team met de school nog in 

de opstartfase van dit schooljaar zitten, vinden we het 

organiseren van de ontruimingsoefening op dit moment te 

vroeg. De Parkschool zal woensdag dan ook geen 

ontruimingsoefening houden.

Wel zullen wij door middel van het dragen van het rode T-shirt 

en het ophangen van de posters laten blijken dat we achter de 

doelen van de actie staan. 



PERSONEEL
Wij feliciteren juf Inge Wachtmeester. 

Zij is op 25 augustus jl. de trotse moeder 

geworden van dochter Lux. Met Inge, Lux en vader 

gaat het prima. Wij wensen hen veel geluk! 

Na haar verlof zal juf Inge starten in 

groep 1-2C en 1-2D.

ACTIES OP 2 OKTOBER
Deze week zijn er acties aangekondigd in allerlei sectoren, 

ook in het onderwijs. Op dit moment is nog veel onduidelijk 

en binnen het team is hierover nog geen overleg geweest.

Mocht het team of een deel van het team aan de acties 

deelnemen, dan zullen wij u hierover zo spoedig mogelijk 

inlichten.

OP TIJD OP SCHOOL
We zagen deze week dat het bij een enkele leerling/ouder 

nog moeilijk is na de vakantie op tijd op school te zijn. Dit is 

voor uw kind en voor de groep erg vervelend. 

Daarom de oproep om te zorgen dat uw kind op tijd 

aanwezig is.

TEAMDAG
Donderdag 30 augustus hebben we 

onze eerste studiedag gehad. 

We hebben na een goede vakantie als

team een fijne start gemaakt. 

We hebben kennis gemaakt met de 

nieuwe leerkrachten: Maike Baptist en Richard Doppenberg. 

Via enkele spelvormen hebben we elkaar beter leren 

kennen. Daarna was het tijd voor de meer formele 

onderwerpen, waarvan de ontwikkeling van de school met 

de werkgroepen de grootste was. Er zijn twee nieuwe 

werkgroepen: cultuur en sociaal-emotioneel.

Daarna gingen we naar Dalfsen voor een tocht op solexen 

en oude Puch bromfietsen met afsluitend een gezellige 

barbecue. Het was een zeer geslaagde dag!

LESSEN BEWEGINGSONDERWIJS
Zoals een aantal al hebben gehoord voor de zomervakantie, 

blijft juf Sanne toch de gymlessen op donderdag geven. 

Dit schooljaar zal meester Jason op de dinsdag alle 

gymlessen geven.



HEEFT U VRAGEN?

Bel met T. 038 – 421 18 83

Of mail met de directie: directie-parkschool@ooz.nl

MEER INFORMATIE

Download onze schoolgids op:

www.parkschoolzwolle.nl/voor-ouders/schoolgids

Kijk op onze website:

www.parkschoolzwolle.nl

Westerlaan 22, 8011 CC  Zwolle

T. 038 421 18 83

Info-parkschool@ooz.nl

www.parkschoolzwolle.nl

NATIONALE SPORTWEEK 

Tijdens de Nationale Sportweek gaan we met z’n allen lekker 

sporten en bewegen. Van 15 tot en met 29 september 2018 

zetten duizenden clubs, bonden, gemeenten en andere 

organisaties hun deuren open. Een perfecte kans om gemakkelijk 

nieuwe sporten uit te proberen en samen sportplezier te beleven. 

En ook op de Parkschool zetten we de deuren open! 

Dinsdag 10.15 – 11.00 uur Groep 4

11.00 – 11.45 uur Groep 5-6

12.30 – 13.15 uur Groep 6

13.15 – 14.00 uur Groep 8

Donderdag 08.30 – 09.15 uur Groep 3

09.15 – 10.00 uur Groep 3-4

11.15 – 12.00 uur Groep 5

13.15 – 14.00 uur Groep 7

14.00 – 14.45 uur Groep 8

Op donderdag 20 september en dinsdag 25 september zetten we 

de deuren open van de gymzaal. Dit betekent dat we alle ouders 

uitnodigen om gezellig langs te komen om te kijken in de gymles 

en natuurlijk mee te doen! 

Benieuwd hoe laat de gymles is van uw zoon/dochter? In 

bovenstaande tabel is te zien welke dag en welk uur de gymles 

is. We zien u graag in de les op 20 of 25 september!

Vanaf 13 september gaat de dierenclub op kinderboerderij 

Park Eekhout weer van start! Elke donderdagmiddag in 

september en oktober zijn kinderen vanaf 6 jaar van harte 

welkom vanaf 15.00 uur. We gaan tijdens het uurtje 

dierenclub: de dieren verzorgen, een ritje maken op de 

ezel (alleen voor de kleinste kinderen) geiten borstelen, 

cavia knuffelen en nog veel meer. Kosten bedragen 20 

euro, graag de eerste keer meebrengen. Leuk als er weer 

veel kinderen meedoen! Vragen? Bel gerust met Miranda 

06-30539368

KINDERBOERDERIJ PARK EEKHOUT

http://www.parkschoolzwolle.nl/voor-ouders/schoolgids
mailto:Info-parkschool@ooz.nl
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Peutergym is op de Parkschool op de dinsdagochtend

van 8.45 tot 9.30 uur.

Aanmelden kan via de website van Sportservice Zwolle 

(www.sportservicezwolle.nl)
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